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Outline/Agenda 

• Περιβαλλοντικές Πιέσεις της Ανθρωπογενούς 

δραστηριότητας 

• Επίδραση των αερομεταφορών στο φαινόμενο 

της κλιματικής αλλαγής 

• Μέτρα Μετριασμού σε Διεθνές Επίπεδο 

• Δράσεις & Πρωτοβουλίες σε Εθνικό Επίπεδο  

• Σχέδιο Δράσης της ΥΠΑ για τη μείωση Αερίων 

Εκπομπών  

• Συμπεράσματα - Επίλογος 

 

 



International Conference “GREEN TRANSPORTATION 2016” 

Π
ερ

ιβ
α

λ
λο

ντ
ικ

ές
 Π

ιέ
σ

ει
ς 

&
 Τ

ά
σ

ει
ς 

Π
ηγ

ή
: 

Ευ
ρ

ω
π

α
ϊκ

ό
ς 

Ο
ρ

γα
νι

σ
μ

ό
ς 

Π
ερ

ιβ
ά

λλ
ο

ντ
ο

ς 



International Conference “GREEN TRANSPORTATION 2016” 

Η υπερθέρμανση του πλανήτη μας  

είναι ένα αναμφισβήτητο γεγονός  
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Διαχρονική Επίδραση του ανθρώπου 
στην κλιματική αλλαγή 
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  Οι μεταφορές αποτελούν το 
13% της παραγωγής αερίων του 
θερμοκηπίου. 

  Το 80% των αερίων του 
Θερμοκηπίου από τις μεταφορές 
οφείλεται στις οδικές μετακινήσεις. 

  Οι σιδηροδρομικές μετακινήσεις 
έχουν το μικρότερο ανθρακικό 
αποτύπωμα. (< 0,1%) 

  Η Αεροπορία συνεισφέρει κατά 
2% στην παραγωγή αερίων του 
θερμοκηπίου. 

Επίδραση των μεταφορών 
στην κλιματική αλλαγή 
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Τα κύρια περιβαλλοντικά ζητήματα που προκαλούνται από τις αερομεταφορές είναι ο θόρυβος και η 
ατμοσφαιρική ρύπανση κοντά στα αεροδρόμια, αλλά και οι εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου, 
που επηρεάζουν το κλίμα γενικότερα.  

 

Επίδραση της αεροπορίας στην κλιματική αλλαγή 
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Προβλέψεις & Στόχοι ΙCAO 

 Ο ICAO (Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας)  στοχεύει στην βελτίωση των περιβαλλοντικών 
επιδόσεων των αερομεταφορών.  Μέσω της Περιβαλλοντικής Επιτροπής CAEP αναπτύσσει 
Πρότυπα, Πολιτικές και Υλικό Καθοδήγησης για την εφαρμογή ολοκληρωμένων μέτρων για 
την αντιμετώπιση του θορύβου των αεροσκαφών και των αέριων εκπομπών. 

 

Στόχος: Ανάπτυξη της Αεροπορίας με Μηδενική Αύξηση των εκπομπών CO2  
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Προβλέψεις & Στόχοι Ευρωπαϊκής  Ένωσης 
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Single European Sky & SESAR Project 
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Έρευνα & Τεχνολογική 
Ανάπτυξη 

• Η Ευρωπαϊκή Ένωση σε συνεργασία με την αεροναυπηγική βιομηχανία 

συγκεντρώνει τους ερευνητικούς και τεχνολογικούς πόρους σε ένα 

συνεκτικό πρόγραμμα, και συμβάλει σημαντικά στo «πρασίνισμα» της 

αεροπορίας.  

• Σημαντικά τεχνολογικά επιτεύγματα είναι προιόντα έρευνας του 

προγράμματος Clean Sky  όπως: Smart Fixed Wing Aircraft –Green 

Regional Aircraft –Green Rotorcraft –Sustainable and Green Engines - 

Systems for Green Operations - Eco-Design  
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• Η οδηγία 2009/28/ΕΚ (Renewable Energy Directive) προωθεί τη χρήση ενέργειας 
από ανανεώσιμες πηγές και ως στόχο για το 2020, την κάλυψη κατά 20% των 
ενεργειακών αναγκών της ΕΕ με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και κατά 10% στον 
τομέα των μεταφορών.  

• Από το 2011 κορυφαίες ευρωπαϊκές εταιρείες και παραγωγοί βιοκαυσίμων, 
συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Advanced Biofuels Flightpath για την ανάπτυξη 
προηγμένων βιοκαυσίμων για την αεροπορία εντός της EE.  

• Περισσότερες από 2.000 πτήσεις έχουν γίνει με χρήση ανανεώσιμης κηροζίνης, οι 
περισσότερες από αυτές είναι εμπορικές πτήσεις που μεταφέρουν επιβάτες.  

• Η χρήση ανανεώσιμης κηροζίνης στο σύστημα κρουνών τροφοδοσίας σε 
Ευρωπαϊκό αεροδρόμιο θα ολοκληρωθεί στο Όσλο εντός του 2015. 

 

Χρήση Βιοκαυσίμων στην Αεροπορία 
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Αγοροκεντρικά Μέτρα:  
Market Based Measures 

EU Emissions Trading System 

• Το Σύστημα Εμπορίας Εκπομπών της ΕΕ (EU ETS) αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της ΕΕ για την 
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, και τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου με 
οικονομικά αποδοτικό τρόπο, συμπεριλαμβανομένου και του τομέα των αερομεταφορών.  

• Λειτουργεί σε 31 χώρες: τα 28 κράτη της ΕΕ, την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία.  

• Το EU ETS λειτουργεί βάσει της αρχής «cap and trade» και είναι το πρώτο και μεγαλύτερο διεθνές 
σύστημα που εφαρμόζει ανώτατο όριο εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.  

• Καλύπτει επί του παρόντος το ήμισυ των εκπομπών CO2,  που παράγονται στην ΕΕ και περιλαμβάνει 
τις εκπομπές από 12.000 περίπου σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας & βιομηχανικές 
εγκαταστάσεις σε 31 χώρες και περίπου 600 φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών  

 



International Conference “GREEN TRANSPORTATION 2016” 

Εθελοντικές Δράσεις στα Αεροδρόμια: 

AIRPORT CARBON ACCREDITATION 

• Το Airport Carbon Accreditation είναι ένα πρόγραμμα πιστοποίησης του αποτυπώματος άνθρακα 

στα αεροδρόμια και βασίζεται στη χαρτογράφηση και εφαρμογή προτύπων διαχείρισης ειδικά 

σχεδιασμένων για τα αεροδρόμια. 

• Ο βασικός στόχος του προγράμματος είναι να ενθαρρύνει και να διευκολύνει τα αεροδρόμια στην 

εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών  για την ενεργειακή διαχείριση των εγκαταστάσεων τους και τη 

μείωση του αποτυπώματος άνθρακα.  
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 Η Ελλάδα, όπως και το σύνολο των χωρών μελών της 
ECAC και της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμμετέχει στον αγώνα 
κατά της κλιματικής αλλαγής, εργαζόμενη προς την 
κατεύθυνση ανάπτυξης ενός βιώσιμου συστήματος 
μεταφορών με αποδοτική χρήση των πόρων. 

 Yποβάλλει στον Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας 
(ICAO) «Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη μείωση Αερίων 
Εκπομπών/Aviation & Climate Change State Action 
Plan» 

 Η Ελληνική Κυβέρνηση και η Υπηρεσία Πολιτικής 
Αεροπορίας έχουν δεσμευτεί για την αντιμετώπιση των 
επιπτώσεων της αεροπορίας στην κλιματική αλλαγή και για 
την επίτευξη μείωσης των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου. 

 Η χώρα μας τα τελευταία χρόνια, έχει επιτύχει σημαντικές 
μειώσεις στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και 
βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στον τομέα των 
αερομεταφορών, μέσα από δημόσιες και ιδιωτικές 
προσπάθειες και είναι σε πορεία συνέχισης της προόδου 
στα επόμενα χρόνια. 

 

Σχέδιο Δράσης της ΥΠΑ για τη Μείωση Αερίων 
Εκπομπών από την Αεροπορία 
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Εκπομπές CO2 στην Ελλάδα την περίοδο 2002-2012 

LULUCF: land use, land-use change and forestry 
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Εξέλιξη Αερίων Εκπομπών Θερμοκηπίου 
Προβλέψεις της Υπηρεσίας Πολιτικής  Αεροπορίας 

GREEK OPERATORS BASELINE WITH EXPECTED RESULTS 

Year 

Total (Int+Dom)  Flight Services International Flights 

Fuel Burn 

(tons) 

Traffic RTK 
(Revenue 

tonne-

kilometre) 

CO2 

emissions 

(tons) 

Fuel Burn 

(tons) 

Traffic RTK 
(Revenue 

tonne-

kilometre) 

CO2 

emissions 

(tons) 

H
Is

to
ri

c 
D

at
a 

2010     376.582  

   

1.000.772.905    1.190.000      197.785  

     

585.772.905      625.000  

2011     348.576  

      

972.432.455    1.101.500      191.930  

     

572.432.455      606.500  

2012     340.190  

      

948.147.360    1.075.000      185.127  

     

551.442.526      585.000  

2013     333.861  

      

997.759.809    1.055.000      181.962  

     

559.527.479      575.000  

2014     356.013  

   

1.130.191.769    1.125.000      208.861  

     

668.868.769      660.000  

Fo
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st
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a 

2015     377.373  

   

1.220.144.796    1.192.500      221.392  

     

735.755.646      699.600  

2020     415.111  

   

1.439.954.297    1.311.750      243.532  

     

882.906.775      769.560  

2030     456.622  

   

1.772.090.496    1.442.925      267.885  

  

1.103.633.469      846.516  

2050     479.453  

   

2.270.294.793    1.515.071      281.279  

  

1.434.723.509      888.842  

EFFICIENCY INDEX WITH MEASURES 

Year 

Total (Int+Dom)  Flight 
Services 

International Flights Domestic Flights 

Fuel/RTK CO2 /RTK Fuel/RTK CO2 /RTK Fuel/RTK CO2 /RTK 

H
Is

to
ri

c 
D

at
a 

2010           0,38            1,19            0,34            1,07            0,43            1,36  

2011           0,36            1,13            0,34            1,06            0,39            1,24  

2012           0,36            1,13            0,34            1,06            0,39            1,24  

2013           0,33            1,06            0,33            1,03            0,35            1,10  

2014           0,32            1,00            0,31            0,99            0,32            1,01  
Fo

re
ca

st
 D

at
a 2015           0,31            0,98            0,30            0,95            0,32            1,02  

2020           0,29            0,91            0,28            0,87            0,31            0,97  

2030           0,26            0,81            0,24            0,77            0,28            0,89  

2050           0,21            0,67            0,20            0,62            0,24            0,75  

 

Πηγή: : http://www.ypa.gr/air-transport/Perivallon/  

http://www.ypa.gr/air-transport/Perivallon/
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• Επιχειρησιακές πρωτοβουλίες για μείωση της κατανάλωσης καυσίμου 

• Εκσυγχρονισμός του στόλου 
Ανανέωση Αεροσκαφών, κινητήρων & Χρήση "Sharklets" στα φτερά των αεροσκαφών,  

• Διαδικασίες Πτήσης 
 -  Εφαρμογή διαδικασιών εξοικονόμησης καυσίμου στις τεχνικές προσέγγισης κατά την 
άφιξη, τεχνικές τροχοδρόμησης πριν την απογείωση και μετά την προσγείωση,. 

  -  Ελαχιστοποίηση της χρήσης βοηθητικής μονάδας παροχής ρεύματος του αεροσκάφους 
ενώ βρίσκεται στο έδαφος.   

• Βελτιστοποίηση Διαδρομής με χρήση εξελιγμένων εφαρμογών πλοήγησης 

• Μείωση Βάρους Αεροσκαφών 

• Εφαρμογή πιστοποιημένων κατά ISO 14001/2004 διαδικασιών για διοικητικές 
υπηρεσίες, υπηρεσίες αεροδρομίων, τεχνικές υπηρεσίες και υπηρεσίες πτήσεως 

 

Δράσεις Ελληνικής Αεροπορικής Εταιρίας 

Π
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 Χρήση οικολογικού συστήματος πλύσεων κινητήρων 

 Εγκατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης  

 Διαχείριση εγγράφων και εκτυπώσεων (Managed Printing & Document Services) 

 Υπολογισμός του Περιβαλλοντικού αντίκτυπου των μετακινήσεων προσωπικού 

 Έλεγχος απόβλητων συντήρησης  

 Συμμετοχή σε προγράμματα Ανακύκλωσης 

 Προστασία δασών & συμμετοχή σε εκστρατείες αναδάσωσης  

 

CO2 Emission Savings:  20.460 t CO2   / year 

or 

2,2%  Annual CO2 Emission Savings 

Δράσεις Ελληνικής Αεροπορικής Εταιρίας 
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Δράσεις στο μεγαλύτερο Ελληνικό Αεροδρόμιο 

Συμμετέχει στο Airport 
Carbon Accreditation, με 

πιστοποίηση 
Βελτιστοποίησης  

(3ο Στάδιο) 
 
 

 Μείωση του 
αποτυπώματος άνθρακα 

κατά 34%  
μεταξύ 2005 και 2014.  

Πηγή: www.aia.gr  

http://www.aia.gr/
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Έχει κατασκευαστεί και λειτουργεί από το 2011 ένα από τα 

μεγαλύτερα ενιαία φωτοβολταϊκό πάρκο (8MW) σε αεροδρόμιο. 

Δράσεις στο μεγαλύτερο Ελληνικό Αεροδρόμιο 
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• Oι δράσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής οφείλουν να εμπεριέχουν 

μία αλλαγή του υφιστάμενου μοντέλου ανάπτυξης, προς την κατεύθυνση μιας 

βιώσιμης, πράσινης οικονομίας χαμηλών ή και μηδενικών  εκπομπών άνθρακα με τη 

χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας.  

• Αναπτύσσονται συνεχώς νέα ερευνητικά προγράμματα στις αερομεταφορές, που 

στοχεύουν στην εξοικονόμηση αεροπορικών καυσίμων έως 50% μέχρι το 2050.  

• Η σωστή διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας και άλλες επιχειρησιακές βελτιώσεις, 

έχουν τη δυνατότητα να μειώσουν την κατανάλωση καυσίμων κατά 8-18%.   

• Η εισαγωγή σύγχρονων συστημάτων επικοινωνιών, ναυσιπλοΐας, επιτήρησης και 

διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας και βελτιωμένες υποδομές θα επιτρέψουν στις 

εταιρείες να πετούν ασφαλέστερα, πιο αθόρυβα, σε συντομότερες αποστάσεις και να 

μειώσουν έτσι την κατανάλωση καυσίμων και την επίδρασή τους στο περιβάλλον. 

 

Συμπεράσματα 
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Είναι επιτακτική ανάγκη ο σχεδιασμός και η λήψη 

κατάλληλων μέτρων μετριασμού, προσαρμογής 

και αντιμετώπισης των αρνητικών αναπόφευκτων 

επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, σε 

συνδυασμό με την ανάπτυξη & ευημερία των 

κοινωνιών του πλανήτη. 

 

Όλοι πρέπει να σχεδιάσουμε και να εφαρμόσουμε 

το δικό μας Σχέδιο Δράσης. 

Το  Σχέδιο Δράσης της Ελλάδας για την μείωση Αερίων Εκπομπών του Θερμοκηπίου από την Αεροπορική Δραστηριότητα  

είναι δημοσιευμένο στην ιστοσελίδα της ΥΠΑ, στη διεύθυνση: http://www.ypa.gr/air-transport/Perivallon/  

Ευχαριστώ για την προσοχή σας! 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

http://www.ypa.gr/air-transport/Perivallon/
http://www.ypa.gr/air-transport/Perivallon/
http://www.ypa.gr/air-transport/Perivallon/


International Conference “GREEN TRANSPORTATION 2016” 

Ερωτήσεις; 

 

 

Γεωργία Λύκου 

glykou@gmail.com  

propeenvdaa@hcaa.gr  

mailto:glykou@gmail.com
mailto:propeenvdaa@hcaa.gr

